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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL – CIAPS 
ADAUTO BOTELHO - UNIDADE I E UNIDADE III 

 

Introdução 

O presente relatório apresenta informações e dados referentes à Inspeção realizada 

no dia 03 dezembro de 2018 junto ao Centro Integrado de Assistência Psicossocial - 

CIAPS Adauto Botelho, ocorrida em duas de suas Unidades, a saber: Unidade I 

(internação de pessoas com transtorno mental) localizada à Rua Adauto Botelho, s/n- 

Bairro Coophema; Unidade III (internação de pessoas com problemas decorrentes do uso 

abusivo de substâncias psicoativas) localizada na Rua Dr. Hélio Ribeiro, s/n – Bairro 

Paiaguás, ambas em Cuiabá/MT. 

Esta inspeção é parte integrante de uma ação Nacional de Inspeção à Hospitais 

Psiquiátricos ocorrida entre os dias 03 a 07.12.2018, articulada por iniciativa conjunta do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (MNPCT), para a qual foram selecionadas 40 instituições 

psiquiátricas, em 17 Estados, sendo na Região Centro Oeste os Estados de Goiás e Mato 

Grosso. 

Em Mato Grosso a Inspeção foi coordenada pelo Conselho Regional de Psicologia, 

Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho Estadual, sendo que 

fizeram também parte da equipe de Inspeção Regional, uma Conselheira do CFP, 

psicólogos colaboradores, membros colaboradores do Ministério Público, membros 

colaboradores do Ministério Público do Trabalho, membros colaboradores da Defensoria 

Pública Estadual, juntamente com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso e o Conselho Regional de Enfermagem.  
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CIAPS ADAUTO BOTELHO – UNIDADE I 

 

A inspeção ao CIAPS Adauto Botelho iniciou-se pela Unidade I, na qual a equipe 

chegou sem aviso prévio às 8h da manhã. Parte da equipe apresentou-se à direção da 

unidade e informou os objetivos da visita, e a outra dirigiu-se diretamente ao Centro 

Especializado de Atenção à Crise – CEAC. 

As duas equipes procederam posteriormente com a visita aos ambientes do 

Hospital e entrevistas individuais e em grupo com as pessoas internadas, com 

responsáveis técnicos e profissionais. Ao final da visita à Unidade I, que se encerrou às 

12:00hs, foi incumbido à direção do hospital o encaminhamento da documentação 

solicitada via ofício pelo Ministério Público em prazo estipulado.  

 

Perfil Geral da Unidade  

O Hospital Adauto Botelho foi inaugurado em 1957 a partir de um convênio 

firmado entre o Governo de Mato Grosso e o Serviço Nacional de Doenças Mentais, 

localizado em uma região onde anteriormente existia um local chamado “Chácara dos 

Loucos”. Inaugurado com 250 leitos, em meados da década de 1970, o Hospital possuía 

cerca de 500 pessoas internadas. 

Em março de 1991 o Hospital Adauto Botelho foi fechado para reforma, o que 

durou dois anos e meio, sendo reaberto em 1993, reinaugurado como CIAPS – Centro 

Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, por englobar outras unidades e 

não apenas as de internação. Neste momento também integrado ao Hospital vamos ter um 

serviço de Hospital-Dia, que em 2007 é fechado 

No complexo do CIAPS em 2004, foi implantado um Pronto Atendimento 

Psiquiátrico 24 horas, para atendimentos emergenciais de casos em crise aguda. Este 
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Pronto Atendimento foi fechado em 2013. 

O CIAPS Adauto Botelho atualmente é composto pelos seguintes serviços: 

Unidade I – Internação, masculina e feminina – que conta com 70 leitos;  

Unidade II – Internação para pessoas com transtorno mental em conflito 

com a lei, em medida de segurança, localizada nas dependências do 

Presidio Central Pascoal Ramos; 

Unidade III – Internação masculina, para maiores de 18 anos com 

problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas – que 

conta com 50 leitos; 

CAPS i – Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil; 

CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Adultos; 

Lar Doce Lar – Abriga pessoas com doenças neurológicas que perderam 
os vínculos familiares. 
 

Embora atualmente o CIAPS Adauto Botelho se organize administrativamente 

acolhendo diversos serviços, é notório o descaso de investimento por parte do governo, 

uma vez que todos os serviços de saúde mental, hoje considerados como parte do 

complexo CIAPS e de Gestão Estadual, estão em total precariedade estrutural e 

desinvestidos de uma política pública efetiva de saúde mental, que respeite a Lei 

10.216/20011 e que atenda os direitos das pessoas com transtorno mental.  

Não é sem razão que o CIAPS Adauto Botelho, vem sendo reprovado nos últimos 

anos pelo Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH/Psiquiatria) do Ministério da Saúde, culminando com a indicação do seu 

 
1 Lei 10.216/2001 que dispõe sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 
o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm 
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descredenciamento do Sistema Único de Saúde, através da Portaria MS 1727/2016 com 

vistas a seu fechamento. 

Imperativo informar que neste ano de 2019, o CIAPS Adauto Botelho está em 

“reforma”,  lançada ainda no final da gestão do governo Estadual em 2018, com valor 

estimado em R$ 8.000,000,00 (oito milhões), tendo como proposta trazer o Hospital 

Psiquiátrico novamente para o centro da rede de atenção psicossocial,  com a reabertura 

do Pronto Atendimento como porta de entrada, em total contrariedade ao que vem se 

propondo como política de saúde mental para o Estado de MT, com discussão ampla e 

coletiva, com proposições aprovadas nas Conferências Estaduais de Saúde Mental/2001 

e 2010, na  Lei Complementar Nº 465 (Lei Estadual Saúde Mental) e na Resolução CES-

MT nº 14/2011, estas sim representativas daquilo que a população exigiu e deliberou 

como política de saúde mental no Estado de Mato Grosso. 

Em reportagem sobre o lançamento da obra de reforma, a fala do atual Diretor do 

CIAPS bem como na entrevista no dia da inspeção2, deixam claro o desconhecimento da 

política de humanização do SUS, da Política de reforma Psiquiátrica e da luta 

antimanicomial, travada a décadas do que seria o anseio de trabalhadores da saúde mental, 

e a necessidade de usuários e familiares em relação a implantação de serviços de saúde 

mental. 

Sendo assim, neste momento em Cuiabá, temos ainda um Hospital Psiquiátrico 

fazendo parte da Rede de Atenção Psicossocial, embora o seu funcionamento esteja em 

total desacordo com a Política de Reforma Psiquiátrica e da Lei 10.216/2001, como 

poderemos ver a seguir. 

 

 
2 Segundo Fonseca, a obra proporcionará melhores condições de trabalho aos profissionais e um 
atendimento mais humanizado para os pacientes. “Essa obra vem ao encontro da necessidade da população 
em geral e que depende do SUS para tratar de seus familiares, além dos servidores que há décadas se 
dedicam ao atendimento e tratamento desses pacientes”, destacou o diretor do CIAPS. Texto disponível 
em: http://www.mt.gov.br/-/10189125-ses-inicia-reforma-do-adauto-botelho-e-lanca-programa-de-saude-
mental 
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Infraestrutura 

O CIAPS Adauto Botelho, é de gestão pública direta e referência de internação 

para o Estado de Mato Grosso. Fica localizado na região do Coxipó, dentro da área do 

Parque Zé Bolo Flô, sito a Rua Adauto Botelho, s/n – Cuiabá/MT. Sua localização é de 

fácil acesso, não sendo muito afastado do centro e, portanto, com transporte público 

também acessível. O CIAPS abriga toda a estrutura de direção e administrativa, e a 

Unidade I, que conta com 70 leitos SUS e está composta por:  

 Central de Vagas – sistema de regulação próprio. Regula pessoas para internação 

encaminhadas de outros serviços da rede do Estado de MT. 

 CEAC – Centro Especializado de Atenção à Crise – com 13 leitos, sendo 6 

masculinos, 6 femininos e 1 de observação. 

 Enfermarias Masculina e Feminina – organizadas com 35 leitos na ala masculina 

e 22 leitos na ala feminina. Na ala masculina há uma subdivisão: Posto 1 (26 

leitos) e Posto 2 (9 leitos), sendo o posto 2 reservado para pacientes crônicos com 

faixa etária acima dos 50 anos e/ou pacientes que demandem cuidados intensivos 

e tenham prognóstico de internação de longa duração. 

  A unidade também dispõe de salas de atendimento psicológico, sala de troca de 

plantão, repousos, sala de arte terapia, sala de reunião de equipe, sala de atendimento 

médico, sala de atendimento social, postos de enfermagem. Não há espaço específico para 

atendimento de urgência e emergência. 

O prédio do CIAPS Adauto Botelho é antigo (data da década de 1950), e embora 

já tenha passado por reforma, traz em suas características ainda um ambiente que nos 

remete ao modelo de manicômio, ou seja, longos corredores, sem ventilação, alguns 

ambientes com grades, pouca luz natural, poucos espaços de circulação, exceto um pátio, 

que se localiza entre as enfermarias masculina e feminina. 
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Fotos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 

 

O CIAPS encontra-se com sua infraestrutura em péssimas condições de 

conservação e sem manutenção. Em todos os seus espaços internos, sejam de internação, 

administrativo, de circulação, postos de trabalho, salas de atendimento, salas de 

atividades, repouso dos profissionais, banheiros, foi possível constatar a existência de 

infiltrações, janelas com vidros quebrados, azulejos quebrados e soltos, ralos sem tampa 

ou quebrados, fiação elétrica exposta, rebocos desgastados e soltando e forros 

deteriorados com risco de ceder. 
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Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 

 

    

 Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 

 

Assim é relatado pelos profissionais as condições estruturais: “As condições são 

precárias e quando necessário de reparo ou troca demora muito e o hospital não conta 

com serviço de manutenção” (SIC). Ou ainda: “Aqui no Adauto do ponto de vista 

logístico, físico, estrutural é horrível... agora não sei com essa reforma” (SIC).  

Tudo isso, foi possível constatar in loco, onde a maioria de seus ambientes, 

inclusive banheiros, encontram-se com portas degradadas ou sem as mesmas, pouca 

luminosidade e ausência de ventilação. O mobiliário bastante antigo (mesas, cadeiras, 

armários) em estado de deterioração, e algumas camas de metal oxidadas.  
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Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 
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Quanto à acessibilidade, foi possível verificar por toda a Equipe de Inspeção, em 

especial pelo MPT, que em nenhum espaço do Hospital existe este cuidado, em nenhuma 

de suas formas, conforme se lê no relatório do MPT3: 

 

AUSÊNCIA de projeto de acessibilidade  
Em nenhum dos estabelecimentos verificou-se a existência de 
projeto de acessibilidade implementado, não sendo verificados, por 
exemplo, corrimões em rampas, piso tátil, banheiros destinados às 
pessoas portadoras de deficiência4.  

 

 

Conforme verificado ainda  pela equipe do Ministério Público do Trabalho bem 

como na entrevista com a direção, pode-se afirmar que o CIAPS Adauto Botelho não 

apresenta documentação legal para o seu funcionamento, não trabalha dentro das normas 

técnicas de saúde, de segurança do trabalho e predial, não apresentando alvará sanitário, 

alvará de segurança contra incêndio, plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

Saúde e as condições elétricas e sanitárias apresentam-se em péssimo estado de 

conservação, incorrendo em risco para funcionários e pacientes, e irregulares em relação 

à  diversas Normas reguladoras do Ministério do Trabalho. 

Sendo assim, diante das condições estruturais em que se encontra o CIAPS Adauto 

Botelho, e das irregularidades normativas e documentais, do ambiente insalubre e de sua 

péssima condição sanitária, conclui-se que a continuidade do seu funcionamento incorre 

em total desacordo com a legislação regulamentadora para o funcionamento de Serviços 

de Saúde, o que já caracterizaria a solicitação de seu fechamento.  

 

 
3 Relatório da Equipe de Inspeção do Ministério Público do Trabalho. 
4 Fundamentação técnica e/ou legal: Lei Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 20002 c/c Lei 
Complementar Estadual n° 114, de 25 de novembro de 20023, Art. 29 c/c ABNT NBR 9050:20154. 
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Equipe Técnica e condições de trabalho 

O total de servidores do CIAPS – Unidade I, é de 193 profissionais, destes 144 

são efetivos, distribuídos da seguinte forma: Equipe técnica:  01 Diretora Clínica, 01 

Coordenador de Apoio Técnico de enfermagem, 07 Psicólogas(os), 01 Fisioterapeuta, 20 

Enfermeiras(os), 62 Auxiliares e Técnicas(os) de Enfermagem, 05 Nutricionistas, 05 

Farmacêuticas(os), 08 Assistentes Sociais, 10 Médicas(os) clínicas(os), 04 Médicas(os) 

Psiquiatras (sendo 02 residentes), 02 Técnicas de Educação Artística, 02 Terapeutas 

Ocupacionais, 11 RTs (enfermagem, psicologia, nutrição, farmácia, educação artística, 

serviço social). Sendo os demais membros, profissionais da equipe administrativa do 

hospital. As jornadas de trabalho da equipe técnica são organizadas através de plantões 

de 12h para todos os profissionais, sejam estes 30h ou 40h semanais. 

De acordo com a Portaria 251/2002 o CIAPS Adauto Botelho tem equipe técnica 

multiprofissional em quantidade suficiente para o número de leitos que atende (70 leitos), 

considerando principalmente a pouca incidência de lotação das vagas existentes. Outro 

fator verificado, foi o grande número de servidores efetivos (144), o que mantém o quadro 

estável e com baixa rotatividade.   

No entanto, mesmo com o quadro de servidores disponíveis, foi apontado que o 

número de técnicos de enfermagem e enfermeiros é deficitário, justificado talvez pelo 

fato do cuidado ser centrado na medicalização e nos procedimentos da equipe de 

enfermagem, requisitos para o cuidado de leito e de quadros mais agitados, sendo destes 

profissionais a demanda de maior disponibilidade. Este fator fica claro ao ver as 

evoluções de prontuários. 

Desta forma, embora o CIAPS Adauto Botelho se configure com uma equipe 

técnica multidisciplinar diversa e com quantitativo suficiente, é observado enquanto uma 

instituição organizada apenas para o acolhimento das demandas de internação, com foco 

na remissão de sintomas, sem oferecimento de um cuidado baseado nos parâmetros legais 
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e de respeito à política de desinstitucionalização. Verificou-se ausência de um trabalho 

voltado para a reinserção social e promoção da autonomia para o tratamento territorial 

através de investimento na interlocução com a rede de forma contínua, configurando desta 

forma, que o CIAPS Adauto Botelho não atende as diretrizes da Portaria 251/GM/2002 

do Ministério da Saúde, bem como não investe nos demais dispositivos importantes tais 

como a existência dos CAPS5. 

Quanto aos serviços médicos no local, segundo entrevistados, já houvera em 

outros anos, a falta destes profissionais, e, embora a maioria dos atuais médicos no local, 

não sejam psiquiatras, e sim clínicos com experiência ou especialização em saúde mental, 

considerou-se a existência desses profissionais em quantidade suficiente no quadro. No 

entanto, há que se ressaltar que 100% deste quadro é formado por médicos contratados, 

ou seja, temporários e, que no dia da Inspeção não se encontravam na unidade. 

Questionados sobre as condições de trabalho, sobre capacitação, educação 

permanente, treinamento, ou outras atividades voltadas à formação da equipe, estes 

informaram que além da formação que é buscada individualmente por alguns 

(especialização, mestrado, doutorado), e a própria capacitação que fazem através dos 

estudos de casos nas reuniões de equipe, tem somente uma capacitação  que é oferecida 

pelo próprio CIAPS – Setor de Qualidade de Vida (atualmente extinto) através de 

palestras expositivas, cursos sobre temas específicos, realizadas por profissionais da 

própria instituição, ou algum convidado da rede. Essas capacitações geralmente ocorriam 

 
5 Segundo Silva e Rosa (2014, p. 254), os CAPS, regulamentados pela Portaria n. 336/GM, de 19 de 
fevereiro de 2002, constituem-se em principal equipamento do processo de reforma psiquiátrica no País. 
Destinam-se ao acolhimento de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, de forma a inseri-
las na vida comunitária e familiar, buscando sua autonomia. Funcionam assim, “como porta de entrada 
aos serviços para ações relacionadas à saúde mental, sendo um articulador com outras redes que oferecem 
serviços a este público, como o Programa de Saúde da Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 
ambulatórios, Residências Terapêuticas, abertura de leitos em saúde mental/atenção psicossocial em 
hospitais gerais, entre outros”. 
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uma vez ao mês com duração de 3 horas e de forma facultativa. Não foi citado nenhum 

outro modo ou tipo de capacitação ofertada, ou conhecida que ocorresse fora do hospital. 

A Secretaria Estadual de Saúde, gestora do Hospital, não foi citada como 

oferecendo algum tipo de capacitação ou programa de educação permanente como se 

preconiza, e inclusive estabelece recurso para tal.  

Quanto a falta de condições de trabalho, neste contexto, foi citada por mais de um 

entrevistado, em especial, pela equipe de enfermagem, quando a mesma se refere à falta 

de equipamentos: “não possui carrinho de emergência, laringoscópio, ambu, não possui 

medicamentos de urgência e emergência6” (SIC). 

Outros profissionais citaram a falta de aparelhos de oxigênio, kits de primeiros 

socorros nos ambientes de observação, e que mesmo já havendo registro documental para 

a direção da necessidade destes itens, nenhuma solicitação a respeito fora atendida. 

Segundo eles, nem mesmo a sala de estabilização conta com todos os itens necessários. 

Houveram também queixas de falta de material para as oficinas, carro para visitas 

domiciliares ou mesmo para transportar pacientes para outros atendimentos fora da 

unidade. Até mesmo o diretor da Unidade se refere assim em relação ao transporte que a 

unidade dispõe: 

  

 
Texto retirado da entrevista com a direção da unidade, conforme modelos de entrevista de 
Inspeção. 
 
 

Em relação à questão salarial, não houveram queixas. 
 

Tipos de internações 

 
6 Dados colhidos na entrevista com os profissionais. 
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Conforme documentos encaminhados à equipe de inspeção, haviam no CIAPS um 

total de 46 pessoas internadas, estando distribuídas entre 09 internos no CEAC, 06 no 

Posto 02, 11 na Enfermaria masculina e 20 na enfermaria feminina. Deste total de 

internações, quase a sua totalidade são involuntárias, algumas por medida judicial e um 

mínimo de voluntárias.  

Este percentual de quase 100% das internações serem involuntárias e judiciais, 

vem se configurando como perfil das internações no CIAPS, afirmadas através do 

relatório de pacientes avaliados em 2018 a que a Equipe de Inspeção teve acesso. De um 

total de 314 pessoas avaliadas até 30.11.2018, 272 (86,62%) foram involuntárias e 9 

(2,87%) por medida judicial, 8 voluntárias (2,55%) e 25 (7,96%) não informadas. 

Sendo assim, podemos afirmar que este serviço para além de ser asilar, e portanto, 

não ser indicado para internações, vem desrespeitando legislações que asseguram os 

direitos das pessoas com transtorno mental, como a lei 10.216/2001 e a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). 

Em análise à produção documental dos atendimentos realizados no hospital, de 

acordo com os laudos de avaliação para o acolhimento da internação involuntária, a que 

tivemos acesso, os critérios de ingresso são bastante controversos e quase que centrados 

no relato de quem está solicitando a internação, uma vez que se considera o paciente via 

de regra com “juízo crítico prejudicado”, como se vê no prontuário abaixo: 
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Fichas de prontuários disponibilizados à equipe de Inspeção. 

 

Outro fator que nos chamou a atenção e foi abordado nas entrevistas com os 

profissionais da equipe, foi sobre a abordagem destes junto aos pacientes, uma vez que a 

internação é obrigatória, gerando resistência e até mesmo situações de agressividade. A 

este respeito, nas entrevistas com a equipe de profissionais, obtivemos explicações como: 

“os pacientes são esclarecidos da situação, mencionando que foi uma decisão clínica, 

sendo que a abordagem é sempre no sentido de que eles aceitem a situação” (SIC).  E, 

“há pacientes que não aceitam” (SIC). Nestes casos, admite que a equipe poderia ter uma 

posição de sugerir uma alternativa diversa de tratamento, mas que isto não é praticado.  

Outra situação que nos foi relatada por profissionais da equipe foi sobre a 

possibilidade do uso da contenção química e mecânica, estar relacionada ao fato das à 

internações no CIAPS serem em sua grande maioria involuntárias, ou seja, obrigadas, e 

portanto havendo a recusa da pessoa quando da admissão deste como ilustra a resposta a 

seguir, e esta então se mostrar agitada e até mesmo agressiva. “A maioria são obrigados, 

nem sempre voluntariamente. Utilizam do médico e psicólogo para admitir este paciente” 

(SIC). 

Questionados sobre a comunicação ao MP das internações involuntárias conforme 

prevê a Portaria 2391/GM/2002 do MS, que regulamenta as internações involuntárias e 
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voluntárias, trazendo em seu art.5º a obrigação da Instituição em comunicar ao MP em 

até 72 horas, fomos informados de que o fluxo desta informação se dá via um comunicado 

interno à Assessoria Jurídica do CIAPS, para que esta então proceda com a comunicação 

ao Ministério Público, nos sendo repassado algumas cópias de CIs (Comunicações 

Internas) e algumas confirmações de recebimento do MP, pelas quais não se pode precisar 

se realmente todas são comunicadas. Não é também possível neste contexto, dizer da 

existência ou não, nem tampouco do cumprimento determinado à Comissão Revisora das 

Internações Involuntárias do procedimento de revisão das mesmas. 

Sendo assim, diante da quantidade quase absoluta das internações do CIAPS 

serem de forma involuntária -  apontando de que diretrizes como a que a internação seja 

como algo excepcional e também de que a internação em qualquer de suas modalidades, 

seja indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes conforme 

art.4º da lei 10.216/2001 -  verifica-se uma atuação em total desrespeito à política de 

saúde mental proposta pela Reforma Psiquiátrica, no Estado de Mato Grosso uma vez que 

o CIAPS Adauto Botelho é referência para o Estado todo. 

 

Desinstitucionalização 

No CIAPS Adauto Botelho foram encontrados moradores, ou seja, pessoas 

internadas (homens e mulheres), com longa data de internação, alguns oriundos de 

encaminhamentos feitos após o fechamento do Instituto Neuropsiquiátrico7 em 2004, os 

quais na sua maioria hoje idosos e segundo os profissionais, “crônicos”. Muitos, segundo 

ainda informam a equipe de referência, não apresentam mais condições de autocuidado e 

sua condição de saúde clínica encontra-se fragilizada. Os únicos cuidados diferenciados 

citados em relação ao cuidado dos mesmos foram de que eles (homens) ficam em um 

 
7 Informações sobre o fechamento do Instituto Neuropsiquiátrico em Mato Grosso bem como a Política de 
Saúde Mental desenvolvida no Estado a partir de então, poderão ser consultadas na Resolução 014/2011 do 
Conselho Estadual de Saúde, disponível pelo link http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/5277/legislacao 
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espaço separado (posto 2) e que recebem doação de roupas e calçados (sendo permitido 

o uso por moradoras e moradores). 

Foi apontado como dificuldade para a desinstitucionalização dos pacientes, seja 

os já moradores ou outros com menor tempo de internação, a falta de interesse e de apoio 

da família, as condições socioeconômicas, a falta de locais apropriados para 

encaminhamento (residências terapêuticas), a fragilidade da Rede de Atenção 

Psicossocial e a dificuldade da rede de saúde como um todo para atender pessoas com 

transtorno mental. 

Sendo o CIAPS de gestão Estadual, é cobrado sempre do município os serviços 

da rede, sendo esta uma queixa recorrente dos profissionais ouvidos nas entrevistas, ou 

seja, a ineficiência do município pela falta da rede, ou então de que os serviços da rede 

são desestruturados e precários (com grande destaque às residências terapêuticas). Desta 

forma, segundo relatam os profissionais, se tornam inviabilizadas as possibilidades de 

avançar com a desinstitucionalização de alguns pacientes com vulnerabilidades sociais e 

cujos vínculos familiares encontram-se totalmente rompidos. 

Importante ressaltar que não se conseguiu vislumbrar projetos terapêuticos 

individuais e singularizados que pudessem contemplar e efetivamente se responsabilizar 

pela desinstitucionalização dos moradores e moradoras, nem tampouco este 

direcionamento no modo de atenção aos demais internos. Ainda que conste no Projeto 

Terapêutico Global8 ações de desinstitucionalização, e que estas ações sejam uma dentre 

as providências que deveriam ter sido tomadas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, 

quando da indicação de descredenciamento do CIAPS pelo Ministério da Saúde, até o seu 

fechamento, conforme portaria 1727/2016 (Hospitais reprovados no PNASH) conforme 

segue: 

 
8 Vide cópia de Projeto Terapêutico do ano de 2013 em http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/4127. 
Projeto este atualizado em 2018 para a equipe de Inspeção. 
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Art. 4º - A partir da data de publicação desta Portaria, o gestor de saúde 
pela SES municipal e/ou estadual deverá adotar as providências 
necessárias para a suspensão de novas internações no hospital que não 
alcançou os índices mínimos aferidos pelo PNASH, bem como a 
efetivação do processo de desinstitucionalização e de substituição do 
modelo de atenção, com base nas diretrizes e pontos de atenção da Rede 
de Atenção Psicossocial. 

Art. 5º - Caberá ao gestor de saúde do nível de gestão do hospital indicado 
para descredenciamento, encaminhar ao Ministério da Saúde o 
planejamento do processo de desinstitucionalização e das altas 
hospitalares, bem como o plano de expansão da Rede de Atenção 
Psicossocial necessária para garantir o acesso ao tratamento no âmbito 
territorial e comunitário, contendo prazos e cronograma de execução. 

 

Como pode-se ver, o CIAPS segue em total desacordo com recomendações e 

legislações vigentes de saúde mental, incorrendo em violações de direitos humanos e 

oferecendo “tratamento” considerado degradante e desumanizado e promovendo o 

encarceramento das pessoas9. 

 

Direito das pessoas internadas 

 Alimentação e água  

Segundo informações (profissionais e pacientes) a alimentação é balanceada, de 

boa qualidade com cardápio variado, sendo esta fornecida por empresa terceirizada, mas 

preparada na própria cozinha do Hospital. Os pacientes recebem 6 refeições diárias e os 

profissionais, 3 refeições. 

O acompanhamento nutricional aos pacientes do CIAPS é feito por 6 profissionais 

nutricionistas e uma responsável técnica, que segundo nos foi informado e conforme 

documentação encaminhada, realizam acompanhamento nutricional adequado, com 

 
9 O Hospital Adauto Botelho tem sido alvo de denúncias referentes a práticas de tortura pelo Ministério 
Público do Estado e Mecanismo Nacional de Combate à Tortura em Inspeções específicas nos últimos anos 
de 2017 e 2018. Vide link https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-
nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/relatorio-mato-grosso-2017/ 
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dietas especiais conforme a necessidade apresentada individualmente por cada pessoa 

internada. Existem cardápios por enfermarias, com estado nutricional dos pacientes e o 

tipo de dieta necessária.  

 

Quanto ao fornecimento de água da unidade, nos foi relatado que já houve 

interrupção por falta de pagamento, mas que atualmente está regularizado. A água para 

consumo dos pacientes é dispensada através de bebedouros de acesso a todos, e os copos 

utilizados são canecas plásticas não individuais, as quais ficam expostas nos bebedouros, 

ou em locais como beiral de janelas. 

 

 

 

     
Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 
 
 
 

Constatou-se ainda que não é feita a limpeza e higienização dos reservatórios, nem 

mesmo o monitoramento da qualidade da água. Em outro momento observou-se ainda 

pacientes bebendo água da torneira.  
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             Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 
 

 

 

Aos profissionais o acesso é de água mineral, disposta em diversos locais e postos 

de trabalho, se utilizando de copos descartáveis. 

 Roupas/ calçados/ roupas de cama e insumos  

As pessoas ao serem acolhidas para internação na unidade são destituídas de suas 

roupas e pertences, os quais são guardados, passando a usar obrigatoriamente o uniforme 

institucional, (calção e camiseta verde) e chinelos havaiana.  

Recebem também material para uso pessoal (sabonete, creme dental, shampoo, 

escova de dente, desodorante e absorvente para uso feminino), que, no entanto, não fica 

diretamente com eles, mas são guardados em caixas, pois não há armários individuais e 

também para “evitar desperdício10”(SIC).  Verificamos que materiais de higiene bucal 

(escovas de dente, creme dental) e também desodorante ficam expostos em um recipiente, 

todas juntas, não havendo individualização no uso.  

 

 
10 Dados retirados da entrevista com profissionais do local. 
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Fotos dos ambientes internos da Unidade – registro feito pela equipe de Inspeção 
 

Foi relatado que papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis, às vezes 

faltam. Ao questionarmos o porquê dos pacientes não usam suas roupas pessoais, como 

possibilidade da não destituição/descaracterização de sua identidade, os profissionais 

consideraram não ser possível uma vez que a empresa que presta serviço de lavanderia 

não aceita roupas pessoais, somente uniforme, e também, segundo eles, porque não se 

teria o controle de quem seriam as roupas.  

Mesmo quando saem da instituição para uma consulta ou exames, os pacientes 

vão de uniforme, “pois assim são atendidos mais rapidamente11”, segundo os 

profissionais, uma vez que são identificados pelo uniforme como “pacientes 

psiquiátricos”. 

As roupas de cama que também tem a sua lavagem terceirizada, são consideradas 

insuficientes, mas bem cuidadas, sendo feita trocas diárias. 

 Visitas/Comunicação telefônica 

Conforme consta no projeto terapêutico institucional e referendado nas entrevistas 

com os profissionais, as visitas são liberadas e acontecem todos os dias das 9:00hs às 11hs 

e das 15:00hs às 17:00hs, com restrição para a entrada de alimentos, inspeção esta que 

ocorre na portaria.  

 
11 Dados retirados da entrevista com profissionais do local. 
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O funcionamento da visita ao paciente que se encontra no CEAC ocorre de forma 

diferenciada, ou seja, a visita ocorre quando é solicitada pela equipe, ou a pedido do 

interno, liberada somente após avaliação da equipe. 

Há queixas sobre a falta de visita por parte dos pacientes, o que se deu por internos 

(as) que residem em outras localidades (fora de Cuiabá), sendo difícil o contato com os 

mesmos, demonstrando uma das razões pela qual a internação deveria ser o último recurso  

A respeito dos contatos telefônicos, fomos informados que estes ocorrem a 

qualquer tempo por solicitação dos pacientes, ou ainda da família solicitando notícias. 

Ainda sobre as visitas, foi constatado que não há registro de portaria dos visitantes, nem 

tampouco relatos em prontuário sobre a visita familiar ao paciente, ou contato destes com 

os profissionais da equipe. 

 

 Atividades terapêuticas 

Nas entrevistas com os profissionais da equipe, as atividades terapêuticas citadas 

foram: jogos de damas, dominó, pintura, caminhadas, piquenique e festas temáticas 

envolvendo a família. Atividades educacionais, profissionalizantes ou comunitárias, 

segundo informações de profissionais e internos, não são praticadas.  

Cabe informar que as caminhadas são feitas no Parque Zé Bolo Flô onde está 

localizado o Hospital. No entanto, ao se referirem às mesmas, tanto internos quanto os 

profissionais levantaram a questão de dificuldades por ter poucos profissionais para 

acompanhar, uma vez que estas atividades externas são organizadas pela Terapia 

Ocupacional, e uma vez que estes profissionais não estejam presentes, as atividades não 

acontecem. 

Ainda sobre as caminhadas, tiveram pontos ressaltados, como por exemplo, a 

possibilidade de fuga (critério para a não participação) e o horário (matutino), que 

impossibilita a participação de muitos que tomam medicação e não acordam, e a 

segurança, uma vez que o acompanhamento se dá somente por técnicos da equipe. 
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Na abordagem aos pacientes, a equipe de inspeção muito pouco obteve de dados, 

uma vez que estes apresentavam dificuldade em se comunicar, pouco sabiam dizer sobre 

o seu tratamento, aparentando estarem muito medicados, com reflexos comprometidos, 

pois era frequente verificar que ficavam se levantando para falar com a equipe, mas, 

deitando-se logo após, abandonando a entrevista. 

Uma outra verificação quanto às atividades terapêuticas, foi não encontrar relatos 

em prontuários a respeito da indicação destas como parte integrante do Projeto 

Terapêutico Individual, nem tampouco relatos da participação nas atividades. Contudo 

ainda que o CIAPS se refira prestar assistência integral e multidisciplinar aos seus 

pacientes, construir projetos terapêuticos singulares, ter cronograma de atividades 

variadas, a constatação da Equipe de Inspeção foi diversa, uma vez que as atividades são 

oferecidas de forma homogênea, levando-se em consideração se o paciente está ou não 

em condições de executá-la, pelas diversas razões elencadas acima. 

Ao pensar o que é preconizado na Portaria 251/GM/2002 MS, no que se refere às 

atividades e ações da equipe, preparação de alta, reinserção social, e a execução de um 

projeto terapêutico singular com foco na promoção da autonomia para a construção das 

possibilidades pós-alta, considerou-se estar o CIAPS Adauto Botelho em desacordo com 

a mesma e em desalinho no seu modo de atenção em relação à política de saúde mental 

da Reforma Psiquiátrica. Seu trabalho é centrado na medicalização e a evolução para alta 

é entendida como remissão de sintomas. 

 

PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL (PROJETO 

TERAPÊUTICO GLOBAL - PTG) 

 

Em análise ao Projeto Técnico Institucional apresentado, denominado pelo CIAPS 

de Projeto Terapêutico Global - PTG, verificou-se que este descreve uma unidade de 
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internação (Unidade I) que se pretende atender pessoas com transtornos mentais severos, 

sendo então o objetivo desta internação retirar a pessoa do surto psicótico.  

Esta internação se dá através de encaminhamentos feitos pela rede, sendo 

regulados pela Central de Vagas do próprio hospital, (criação regulamentada através da 

portaria nº 058/2014 GB/SES) que regula inicialmente estas pessoas para o CEAC – 

Centro Especializado de Atenção à Crise, consideradas em situação de emergência 

psiquiátrica e precisando de um tratamento de estabilização inicial. Após 

acompanhamento e avaliação pela equipe do CEAC, esta pode ser liberada para 

continuidade do tratamento na rede, ou caso a equipe avalie ser necessário um tempo 

maior de cuidados intensivos, ser encaminhada para uma das alas de internação, 

masculina ou feminina respectivamente. 

Todo este procedimento foi verificado in loco e referido pelos profissionais da 

equipe da Central de Vagas e do CEAC, que justificam que somente após a instituição da 

Central de Vagas, conseguiram reduzir o número de internações, no entanto é neste setor 

que as pessoas continuam sendo internadas involuntariamente e ficando confinadas em 

um espaço mínimo e medicadas, quando não contidas. 

Estranhamente toda a fundamentação do PTG e suas diretrizes, são referidos aos 

conceitos da clínica ampliada, da política de saúde mental, da reforma psiquiátrica 

antimanicomial, da humanização no SUS, da Lei 10.216/2001, e diversas portarias que 

versam sobre o cuidado em saúde mental no SUS. No entanto, encontramos um Hospital 

Psiquiátrico com características asilares e manicomiais, em péssimas condições de 

infraestrutura, com tratamento centrado na medicalização e na internação, se utilizando 

de contenção mecânica sem seguir devidamente os protocolos, com uma direção e gestão 

(SES) que não investe em qualificar o trabalho direcionado para a garantia de direitos 

previstos na Lei 10.216/2001 às pessoas com transtorno mental e à desinstitucionalização, 

e com uma equipe  que constrói o documento (PTG), mas não atua com efetividade 

conforme os parâmetros ali preconizados.  
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Contrariando mais ainda o modo como o projeto terapêutico global do CIAPS está 

estruturado é constatar um grande número de pessoas moradoras, também sem 

perspectivas de serem desinstitucionalizadas, seja pelas dificuldades existentes, seja 

porque não se verificou projetos terapêuticos singulares sendo executados com este fim. 

 Sendo assim, ainda que seja apresentado um documento (PTG) que descreve um 

modo de cuidar e tratar pessoas com transtorno mental grave com respeito à Lei 

10.216/2001, no que diz respeito à garantia dos direitos, foi encontrado pela equipe de 

inspeção uma instituição com inúmeros vilipêndios aos direitos humanos, com quase 

100% de suas internações no modo involuntário e  sem a observância do critério de ser a 

internação o último recurso a ser utilizado, ou seja, pensada somente após terem sido 

esgotadas todas a outras alternativas. 

 

 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Ações de desinstitucionalização ou execução de projetos terapêuticos singulares 

com objetivo de retirar as pessoas que hoje já se encontram como moradoras do hospital 

(encontramos pessoas internadas desde 2004) não foram observadas e nem tampouco 

foram citadas pelos profissionais no CIAPS Adauto Botelho. 

O que ouvimos, de outro modo, foram considerações a respeito da falta de 

apoio/interesse e/ou inexistência de familiares, fragilidade da rede, ou a falta desta, falta 

de condições sócio econômicas e outras, como justificativas e fatores de dificuldade para 

a realização do processo de desinstituonalização. Em especial foi citado a falta de 

residências terapêuticas no município. O município de Cuiabá conta hoje com 6 

residências, todas com ocupação máxima e em péssimas condições, prevalecendo a lógica 

institucional de um cuidado hospitalocêntrico. 

Podemos afirmar que o CIAPS Adauto Botelho ao não estabelecer uma 

interlocução contínua com a rede, garantindo para além da alta a desinstitucionalização 
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dos seus pacientes - com vistas a promover a inserção social e assim possibilitar diminuir 

as internações e/ou reinternações - incide na violação de direitos garantidos através da lei 

10.216/2001, no seu Artigo 5o :  

 

Art. 5o - O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 
caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu 
quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política 
específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 
responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de 
instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade 
do tratamento, quando necessário.  
 
 

TRATAMENTO E PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

 

O cuidado e a atenção em um tratamento de saúde mental respeitando a 

singularidade dos sujeitos atendidos com objetivo de promover a autonomia e a inserção 

social, precisam ser pautados na construção em equipe de Projetos Terapêuticos 

Singulares – PTS, e a sua devida execução. Como já dito anteriormente, no CIAPS 

embora os profissionais relatem a existência do PTS, que afirmem construí-lo a partir de 

discussões dos casos em reunião de equipe e, embora este conste no PTG como parte do 

processo de trabalho da instituição, não se verificou de forma clara e evidente a prática 

de um trabalho conduzido no respeito às singularidades como se propõe um PTS, e mais, 

com o envolvimento das pessoas a que se destina. 

Outra evidência da inexistência do PTS, foi confirmada ao analisarmos os 

prontuários e não encontrarmos registros deste, nem tampouco os registros das atividades 

terapêuticas realizadas. O que foi verificado foi a existência de algumas atividades como: 

oficinas, festas temáticas, caminhadas, oferecidas e organizadas de forma geral, somente 

se levando em conta o gosto ou a capacidade do paciente em desenvolver ou não tal 

atividade naquele momento, devido ao seu estado, seja de adoecimento ou devido à 

medicação.  
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 Questões de Gênero  

A estrutura do Hospital é dividida em ala masculina e feminina, não sendo 

permitido o livre acesso entre ambas. Os pacientes somente interagem livremente e se 

encontram no pátio se levados pelos técnicos, onde ficam sendo monitorados por 

profissionais, normalmente de enfermagem, e os seguranças da unidade. 

  

Foto retirada pela equipe de Inspeção evidenciando uma rotina dos pacientes no pátio do 
Hospital 
 

 

Foto retirada pela equipe de Inspeção evidenciando uma rotina dos pacientes  
 

Verifica-se pela rotina dos pacientes, que o uso do uniforme institucional é o 

mesmo, disponibilizado tanto para homens e mulheres, (calção e camiseta verde), sob a 

alegação de que o mesmo é mais resistente do que as roupas individuais dos internos e 
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também pelo fato de que a empresa terceirizada que lava as roupas não teria como 

controlar de quem seria as mesmas caso não fossem os uniformes. 

As mulheres, segundo informações dos profissionais, recebem absorventes, no 

entanto, embora reconheçam que existam relações sexuais (heterossexuais e 

homossexuais) entre os/as pacientes, estes não recebem preservativos. A este respeito, foi 

relatado por mais de um profissional que a questão sobre relacionamento sexual entre os 

pacientes, embora discutida em equipe, não faz parte de um consenso terapêutico sobre 

sua prática e a conduta a seguir. Assim, segue-se à execução de condutas pontuais por 

parte de acordo com cada profissional diante de casos concretos, cabendo principalmente 

à equipe de enfermagem seguir com procedimentos no sentido de vigiar os pacientes, na 

tentativa de evitar qualquer tipo de contato sexual entre os mesmos, ou seja, reprimi-los. 

Conforme se verifica no registro de entrevista com profissionais12  na qual se tem: 

 

 

 

 

 

Devido ao estado precário de estrutura do hospital, principalmente dos banheiros 

(a maioria sem portas) e o uso obrigatório do uniforme institucional, considera-se que a 

privacidade e a possibilidade de expressão subjetiva principalmente das mulheres estão 

totalmente desconsideradas. Um outro fator que ressalta a invisibilidade e/ou dificuldade 

da equipe em construir tratamentos que trabalhem de forma inclusiva esta questão, foi 

 
12 Trecho de entrevista realizada com profissionais da equipe do Hospital a respeito das práticas de atividade 
sexual entre os mesmos nas dependências da unidade. 
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observada nas atividades oferecidas, distinguidas como sendo para homens e para 

mulheres (reforçando papeis) como se pode ver constar no PTG da Instituição. 

 

 

 

Desta forma, as violações também aparecem nas questões que deveriam ser 

significadas e tratadas na forma de especificidades de gênero, dentro dos parâmetros da 

garantia de direito e legalidade, como por exemplo a violência contra as mulheres, 

principalmente a violência e/ou abuso sexual, (seja entre pacientes ou de profissionais 

para com pacientes). A este respeito o que ficou denotado é o “problema” de não saber se 

é verdade, porque são pessoas com transtorno mental, nada se fazendo em relação ao 

encaminhamento dos “supostos” casos. Como se vê num dos relatos13  abaixo, 

 

 

  

 

 Raça/Cor 

 
13 Trecho de entrevista realizada com profissionais da equipe do Hospital a respeito das práticas de atividade 
sexual entre os mesmos nas dependências da unidade. 
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No que se refere à questão Raça/Cor, o CIAPS nos encaminhou uma listagem dos 

Dados Sócio Econômicos com esta informação, no entanto, no acesso a diversos 

prontuários verificou-se que este campo da ficha que faz parte do prontuário, em que é 

colhido os dados do paciente não é preenchido (todos aqueles a que tivemos acesso) como 

se pode ver abaixo. 

 

 

 

 

 

 Exploração do trabalho 

Não se verificou o uso da laborterapia caracterizando exploração dos pacientes na 

realização de trabalho dentro da instituição. No entanto houveram relatos de profissionais 

da equipe de saúde, de situações pontuais em que os pacientes são chamados pela 

administração para carregarem móveis, sem a anuência destes.  

Uma outra situação relatada, é a solicitação de que pacientes ajudem a equipe de 

enfermagem, que é majoritariamente feminina, junto ao posto 2, para dar banho em um 

paciente que é obeso. O que é entendido pelos profissionais como uma situação pontual. 

Não se verificou ainda o uso de pacientes em serviços de limpeza ou de manutenção da 

unidade, uma vez que estes serviços são terceirizados. 
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INCIDENTES NO HOSPITAL 

 

No momento da visita, havia um paciente contido (com prescrição), o qual 

encontrava-se tomando medicação e fazendo monitoramento cardíaco, com a pele íntegra, 

limpo e sendo acompanhado pela enfermagem, que ao ser indagada a respeito, nos 

informou que este precisava ser contido devido ao fato de ficar tentando retirar a 

medicação. No entanto, neste caso, se repetia o que encontramos em outros prontuários, 

ou seja, não havia descrição do procedimento, apenas checagem do que foi realizado. Esta 

confirmação se teve também no relatado após verificação, pelas colaboradoras do 

Conselho Regional de Enfermagem, em relatório específico: “Vale ressaltar que os 

registros não trazem informações de relevância quanto à contenção realizada14”  

No CIAPS Adauto Botelho, a adoção da contenção química e mecânica é usada 

em todas as enfermarias, o que é confirmado pelos profissionais entrevistados e, também 

verificada nos prontuários. Este fato alertou a equipe para um uso indiscriminado da ação, 

fugindo ao critério de ser usada apenas em situações emergenciais de risco, o que assim 

utilizado, estaria atendendo ao protocolo da Unidade e legislações como a Resolução 

CFM º 2057/2013 que diz em seu Art.16 que,  

 

§ 2º Qualquer tratamento administrado a paciente deve ser 
justificado pela observação clínica e registrado no prontuário, 
inclusive os casos de contenção física.  

 

Ainda a respeito da contenção química e mecânica, vamos ter o Conselho Federal 

de Enfermagem dizendo através da Resolução nº 427/2012 diz em seu Artigo 5⁰ que: 

 

5⁰  - Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões 
para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos 

 
14 Dados presentes no Relatório da equipe do Conselho Regional de Enfermagem. 
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assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico, devem 
ser registrados no prontuário do paciente. 

 

Um dos protocolos anexos ao PTG da instituição, é o de contenção mecânica, 

devidamente apresentado com a descrição de todos os processos para a sua execução. No 

entanto, verificamos que este não é cumprido na sua integralidade, conforme pode-se ver 

nas evoluções de alguns prontuários15 abaixo: 

 

 

 

 

 
15 Dados presentes nos Prontuários entregues à equipe de Inspeção para análise da produção documental 
realizada no Hospital.   
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Os relatos evoluídos são de contenções feitas por diversas vezes ao longo do 

período da internação, registrados pela equipe de enfermagem no prontuário, mas de 

forma pouco esclarecedora. 

Quanto à denúncia de práticas ocorridas na unidade, verificou-se que não há canal 

indicado, ou orientado para encaminhamento destas, sendo somente reportado à direção. 

Foram encontradas em todas as alas do Hospital pessoas apresentando sinais de 

altas doses de medicação, apresentando fala e marcha lentificada, dificuldade em manter 

o curso do pensamento, dificuldade nos reflexos, e por consequência, dificuldade em se 

comunicar adequadamente com os membros da equipe de inspeção.   

Diante do exposto, constata-se que o que foi presenciado na rotina do Hospital, 

ainda que não houvessem celas ou locais de isolamento, foi a presença de internos(as) 

submetidas a internações involuntárias, em um local com características manicomiais e 

totalmente degradado e  tratamento com foco na medicalização, o que os coloca com 

pouca ou nenhuma condição de autonomia, caracterizando tratamento desumano e 

degradante em total desrespeito ao Artigo 5⁰, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 

segundo o qual “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante”.  

 Fiscalização por órgãos externos 

Ainda que seja de conhecimento da Equipe de Inspeção ter havido outras 

fiscalizações no CIAPS Adauto Botelho ao longo dos anos, as únicas citadas pela direção 

da Unidade, e sem maiores detalhes foi pelos órgãos do Poder Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública. 
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CIAPS ADAUTO BOTELHO - UNIDADE III   

 

 

Introdução 

 

 

A inspeção na Unidade III do CIAPS Adauto Botelho, que atende em regime de 

internação pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino, com necessidades 

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas e está situada à Rua Dr. Hélio Ribeiro, 

s/n, ao fundo do DETRAN, Bairro Paiaguás, ocorreu no dia 03.12.2018, no período 

vespertino, com a mesma composição de equipe que Inspecionou a Unidade I. 

Esta unidade localiza-se em local bastante diverso geograficamente do Hospital 

Adauto Botelho e surge em 2005 a partir de uma parceria entre SES/SEJUDH, para 

atender pessoas encaminhadas pela justiça por problemas decorrentes do uso de drogas, 

mas também com algum tipo de “crime” relacionado, ou seja, reeducandos. Estes antes 

eram internados na Unidade I, juntamente com as pessoas acometidas de transtorno 

mental.  

Desta forma as internações nesta época da parceria SES/SEJUHD (Secretaria 

Estadual de Saúde/Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) quase que na sua 

totalidade eram compulsórias encaminhados pelo JECRIN (Juizado Especial Criminal 

Unificado de Cuiabá), e as características do funcionamento muito se aproximava de uma 

unidade prisional, contando inclusive com segurança, cedida pelo sistema prisional. 

Atualmente a Unidade III é exclusivamente de gestão da SES, e integra o 

Complexo do CIAPS Adauto Botelho, contando com 50 leitos SUS, embora ainda 

funcione no mesmo local que iniciou em 2005. 

 

Perfil Geral da Unidade 
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A Unidade III do CIAPS Adauto Botelho atende exclusivamente pessoas do sexo 

masculino maiores de 18 anos com problemas decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. É uma unidade de gestão pública direta da Secretaria de Estado de Saúde - SES, 

sendo referência para o Estado de MT. Localiza-se em um bairro de difícil acesso, o que 

traz dificuldades em relação ao transporte público. Seus internos são das mais diversas 

localidades, muito embora sejam em maior quantidade domiciliados nas cidades de 

Cuiabá e Várzea Grande.  

O processo de admissão para a internação na Unidade III se dá somente por 

encaminhamentos da rede de saúde mental e rede de urgência, sendo uma das exigências, 

a realização de exames clínicos prévios. A unidade recebe também encaminhamentos 

feitos pela Unidade I do CIAPS, regulados pela Central de Vagas da unidade. 

Em sua estrutura física possui 50 leitos SUS, conveniados junto ao Ministério da 

Saúde, e estão organizados da seguinte forma: 8 enfermarias (3 interditadas), sala de 

observação para casos de maior gravidade clínica com 2 leitos, sala de arte terapia, sala 

de atendimento individual, sala de equipe, sala para atendimento médico, farmácia, salão 

de jogos e TV, cozinha, refeitório e repouso dos funcionários. Na parte externa da 

Unidade há um campo de futebol e um espaço para cultivo de hortaliças (horta) e uma 

quadra de esporte. 
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   Registro fotográfico feito no dia da inspeção das partes externas da unidade 

 

 

A Unidade III conta com um total de 45 (38 efetivos, 7 contratados) profissionais 

sendo: 01 Coordenadora, 01 RT de Enfermagem, 01 RT Assistente Administrativo, 07 

enfermeiras (os), 04 psicólogas, 02 assistentes sociais, 02 nutricionistas, 04 

farmacêuticas, 17 técnicas de enfermagem, 03 técnicas de educação artística, 01 técnico 

agrícola e 02 assistente administrativo. Toda a equipe técnica trabalha em regime de 

plantão 12x36 

Atualmente a unidade está com 03 enfermarias interditadas por apresentar 

péssimas condições na estrutura física, principalmente dos banheiros e também por falta 

de pagamento de fornecedor, segundo entrevistados.  

As condições estruturais estão precárias e sem manutenção, apresentando 

banheiros sem acessibilidade, portas danificadas, fiação elétrica exposta, infiltrações, e 

móveis danificados e velhos. Internos relataram também haver goteiras na unidade. 
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Registros fotográficos feitos na unidade na data da Inspeção 
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Outros agravantes encontrados pela equipe de inspeção foi a falta de alvará 

sanitário, falta de alvará de segurança contra incêndio e pânico, ausência de plano de 

gerenciamento de resíduos e, irregularidades no que diz respeito a: instalações elétricas 

improvisadas, quadros de energia sem tampa, equipamentos de incêndio com extintores 

sem manutenção e hidrantes sem mangueira. Condições estas devidamente documentadas 

pelo MPT. 

Esta realidade já caracterizaria e ensejaria a possível necessidade de fechamento 

da unidade, seja pelas irregularidades documentais, seja pelas condições de risco a que 

ficam submetidos pacientes e funcionários.   

 

  

   

Registros fotográficos feitos na unidade na data da Inspeção 

 

No dia da inspeção haviam 19 pessoas internadas, sendo: 16 voluntárias, 01 

involuntária e 02 por medida judicial. O tempo médio de internação, segundo 
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profissionais da equipe, é de 30 dias, podendo chegar a 45 dias.  No entanto, foi relatado 

pelos internos períodos de internação diversos e a maioria deles apresentando com 

histórico de várias internações. 

A comunicação das internações involuntárias ao Ministério Público segundo 

informações, são encaminhadas para a superintendência do CIAPS para que a Assessoria 

Jurídica proceda com o encaminhamento da comunicação para o MP. No procedimento 

para internação voluntária a Unidade III, cumpre com o disposto na Lei 10.216/2001 e o 

paciente assina um termo de consentimento livre e esclarecido concordando com a 

internação. No entanto, quando se trata de usuário de outras drogas que não o álcool, o 

mesmo assina também um termo de ciência com teor policialesco e punitivo, contrariando 

as diretrizes do próprio Projeto Terapêutico Global16 da unidade, conforme se vê no 

documento abaixo: 

 

 

 

Na unidade III diversos pontos com relação â internação para tratamento são 

questionáveis, como podemos ver abaixo, pois mesmo a internação voluntária, deverá 

estar em conformidade com a Lei 10.216/2001, em seu Artigo 4o, onde se lê:  

 

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 
§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social 
do paciente em seu meio. 
§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 
oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, 

 
16 O Projeto Terapêutico Global da Unidade, atualizado em 2013, pode ser visto no site da Secretaria de 
Estado de Saúde pelo link http://www.saude.mt.gov.br/ciaps/arquivos/146/projetos. Foi entregue à equipe 
de inspeção PTG atualizado após a vistoria realizada na unidade. 
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incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer, e outros. 
§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 
em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas 
dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os 
direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. 
 

 

 

 

 
 
Parte integrante de Prontuário de paciente da unidade onde são registrados dados sobre o 
tratamento 

 

Quanto aos aspectos relativos à rede de atendimentos, verifica-se que as ações de 

inserção na rede, desenvolvidas pela equipe, demonstram fragilidade, e se resumem 

basicamente à orientação aos familiares e paciente quanto à necessidade da continuidade 

do tratamento, sendo então providenciados encaminhamentos (fichas) quando existem 

serviços de saúde mental no local de origem destes. Não se denotou pactuações de fluxo 

entre os serviços, exceto contatos (ligações telefônicas) em alguns casos, estabelecidos 

entre profissionais.   

A ilustração desta fragilidade e suas consequências foram trazidas pelos internos 

da unidade ao se referirem a dificuldades vivenciadas no pós-alta em relação a um serviço 

de CAPS AD de Cuiabá (serviço do Complexo CIAPS Adauto Botelho/Gestão Estadual), 

destacando morosidade no atendimento e referindo-se de  que quando recebem alta esta 
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não é comunicado ao CAPS e não possuem garantia de que serão acolhidos no serviço, 

gerando, segundo eles, a possibilidade de voltar a fazer uso das substâncias e retornar 

para a internação17. 

Vale destacar ainda os tipos de alta que vem ocorrendo na Unidade III, pois estas 

também interferem na avaliação sobre o projeto terapêutico desenvolvido pela unidade. 

Constatou-se que no mês de novembro de 2018, por exemplo, haviam na unidade 32 

internos, sendo registradas 04 altas a pedido, 05 por evasão, 08 altas melhorada, 

01transferência para UPA, e os demais (19) seguem internados.  

De acordo com o tipo de alta é estabelecido critérios, como: (talvez possamos ler 

como sansões): 

 

 Alta melhorada: sai com medicação para 30 dias 

 Alta a pedido: sai sem medicação 

 Alta por evasão: é feito BO e somente pode retornar após 60 dias 

 Alta administrativa: retorno somente após 90 dias  

 
Como parte constante do PTG no que diz respeito às altas tem-se a seguinte 

consideração: 
 

 

 

Desta forma e considerando ser a Unidade III um serviço de saúde inserida no 

sistema único de saúde, a mesma deverá prestar serviços segundo os princípios de 

Acessibilidade, Equidade e Integralidade da Assistência consagrados na Lei n° 8080/90. 

 
17 Dados colhidos no Relatório apresentado pelo Ministério Público do Estado. 
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            A unidade III adota normas e rotinas, as quais, segundo os profissionais e 

pacientes, são comunicadas no ato da internação e também no grupo de acolhimento e 

fica exposta em um quadro mural. 
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Registro fotográfico de Normas e Rotinas afixado no interior da unidade 

 

Como podemos ver e ao se atentar aos itens 4,8, 9, 20, 23, 24, 26, 28 (das Normas 

e Rotinas no registro fotográfico acima), percebe-se uma condução de tratamento de uma 

unidade de saúde em total confronto às diretrizes do SUS, à política de saúde mental no 

que concerne a promoção da autonomia, a Lei 10.216/2001 que dispõe sobre os direitos 

das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 

e aos direitos fundamentais garantidos através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.   

 

 

DIREITO DAS PESSOAS INTERNADAS 

 

 Alimentação e água 

A alimentação dos internos e plantonistas é feita por empresa terceirizada, 

preparada na cozinha da própria unidade e servida no refeitório, sendo acompanhada por 
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nutricionista da empresa e também da Unidade, com cardápio e avaliação nutricional. São 

servidas 6 refeições diárias aos internos e todos, quando questionados sobre a qualidade 

da refeição (internos e profissionais) se referiram positivamente à qualidade da mesma. 

Internos e funcionários tem livre acesso à água potável, no entanto pacientes se utilizam 

de bebedouros com filtro e funcionários de água mineral.  

 
Registro fotográfico feito na data da Inspeção 

 
 

 Roupas, calçados, insumos, roupa de cama 

Ao serem admitidos na internação, as roupas e alguns pertences pessoais segundo 

relato dos profissionais, são devolvidas para a família, pois estes obrigatoriamente, 

passam a usar uniforme institucional que são fornecidos e lavados por empresa 

terceirizada. Itens de higiene pessoal (escova dente, creme dental, entre outros) são 

trazidos pela família e guardados em armários individuais, que encontram-se (todos) em 

péssimo estado de conservação.  
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Registro fotográfico feito na data da Inspeção 

As roupas de cama são também fornecidas e lavadas por empresa terceirizada, 

bem cuidada e trocadas diariamente, o que foi considerado pelos internos como 

satisfatória. 

Registro fotográfico feito na data da inspeção 

Sobre a obrigatoriedade do uso do uniforme fornecido pela unidade, (calção e 

camiseta verde), houveram dos internos, reclamação do estado em que estes se encontram 

pelo tempo de uso (em sua maioria rasgados). No entanto, não consideraram ruim o uso 

dos mesmos em dias normais dentro da unidade.   Houveram manifestações de desagrado 

pelo uso do mesmo em dia de visita das famílias, pois gostariam de poder usar “roupas 

normais” (SIC), e também quando saem para alguma atividade externa, como por 

exemplo consulta em outra unidade de saúde.  
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 Visitas e ligações telefônicas

Não há restrição de visitas tão logo ocorra a internação, desde que estas de

realizem em dia e horários específicos, a qual ocorre 1 vez na semana. O mesmo é 

estabelecido para ligações telefônicas. 

PROJETO TÉCNICO INSTITUCIONAL (PROJETO TERAPÊUTICO 

GLOBAL)  

A unidade III embora faça parte do complexo CIAPS, tem seu projeto institucional 

denominado Projeto Terapêutico Global. Neste documento, a Unidade se descreve e se 

denomina se constituir e construir um cuidado baseado no respeito à Lei 10.216/2001 e 

aos preceitos da reforma psiquiátrica. Contendo para tal uma equipe multidisciplinar. 

De forma descritiva, é caracterizada toda a rotina da equipe, forma de admissão, 

atividades propostas, forma de produção documental, equipe multidisciplinar, PTS, ações 

desenvolvidas na unidade, objetivos a serem alcançados, tipos de altas e demais 

processos. Refere disponibilizar ações voltadas à desintoxicação quanto estratégias 
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relacionadas à Política de Redução de Danos, através de abordagens científicas e 

respaldadas pelos Conselhos de Classe e diretrizes do Ministério da Saúde. 

No entanto, observando a rotina e através das entrevistas com os internos - ainda 

que em unanimidade tenham considerado que são tratados com respeito pela equipe e que 

em geral tenham suas necessidades de tratamento atendidas (relataram que muitas vezes 

a própria equipe comprou medicação que não tinha disponível, dado este confirmado em 

entrevista com os profissionais) – este e outros modos de atuação verificado, deixou 

impresso a forma tutelada com que se conduz o tratamento, voltado para a abstinência e 

com foco na medicalização dos sintomas.  

Não foi possível vislumbrar o trabalho de autonomia proposto no PTG, nem 

tampouco que as ações e atividades estejam voltadas para a reinserção social, ou ainda a 

construção de um trabalho em rede. Perdura por parte dos profissionais a queixa de 

fragilidade da rede, ainda que seja uma realidade, somada às difíceis condições de 

trabalho (falta de carro, falta de medicamentos clínicos, falta de insumos para oficinas, 

falta equipamentos de emergência, etc.).  

Ainda relativo à rede de atenção, os profissionais ao serem questionados sobre 

atendimentos fora da unidade, quando então este cuidado não pode ser dispensado ali, 

referem-se a procedimentos de encaminhamentos de forma acompanhada para fazer 

exames, ou atendimentos de emergência na UPA e Pronto Socorro ou ainda à Unidade I 

para avaliação com psiquiatra. 

Verificamos que, ainda que os profissionais relatem realização de atividades e 

apresentem cronogramas, os próprios internos apontam que passam a maior parte do 

tempo ociosos, afirmando que lá o tempo não passa, “aqui é só comer e poltrona” (SIC), 

se referindo a assistir TV, com restrição de canais ,segundo eles que são proibidos.   

Outro fator que corrobora com a dificuldade de vislumbrar um trabalho mais 

efetivo da equipe multiprofissional, é que embora todos os internos tenham prontuário 

único, as evoluções verificadas praticamente são de atendimento médico ou de cuidados 

da enfermagem, havendo poucos ou nenhum relato dos outros profissionais. E estes, ainda 
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que hajam, são bastante superficiais. Até mesmo a reunião de equipe que segundo eles é 

semanal e discute-se os casos não trazem nenhuma informação mais substancial em 

relação aos encaminhamentos propostos a partir da discussão do caso e do Projeto 

Terapêutico Singular, que segundo estes é construído nestas discussões. 

Em relação à possíveis queixas ou denúncias que os internos possam ter, a 

orientação é que procurem o técnico de referência para relatar o ocorrido, para que este 

então possa tomar providências. Não se conseguiu vislumbrar no entanto, que tipo de 

providências são tomadas e nem tampouco se há retorno para o interno.  

 

INCIDENTES NO HOSPITAL 

No dia da inspeção não fora presenciada nenhuma contenção mecânica, no entanto 

verificou-se haver pacientes recém-chegados à unidade com características de sedação 

(indicação de contenção química) e apresentando marcha lentificada, fala dificultada e 

extrema sonolência. 

Esta informação foi corroborada pelos internos que relataram que ao chegar na 

unidade praticamente quase todos passam a fazer uso de medicação, considerada no início 

“pesada” ficando no leito de observação, pois ficam “meio fora do ar” e também que 

segundo eles é para “se acostumarem com os efeitos da medicação (SIC)”. O uso de 

medicação em praticamente 100% dos casos ficou evidente através dos prontuários, onde 

a prescrição médica ocorre na admissão do paciente e persiste ao longo do tratamento, 

seja como medida de contenção, seja como possibilidade de diminuição dos sintomas da 

abstinência, mas também como “tratamento” de desintoxicação. 
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Registro em prontuários da unidade entregue à equipe de inspeção 

 

Conforme relato dos internos já foi presenciado casos de contenção mecânica e 

confirmada pelos profissionais de que há sim esporadicamente, com prescrição médica a 

depender do risco apresentado.  

Ainda segundo os profissionais entrevistados, não há protocolo de contenção na 

unidade, que estas são realizadas pela equipe de enfermagem, com prescrição médica, 

com o devido registro em prontuário. Porém, ao serem verificadas as evoluções em 

prontuários, a prática de contenção é descrita de forma bastante superficial, sem maiores 

informações. Sua retirada também não tem protocolo e é feito sob avaliação da 

enfermagem. 

 

 ENCONTRAMOS PRONTUARIO COM PRESCRIÇÃO DE CONTENÇÃO E 
EXECUTADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM, SEM DESCRIÇÃO DO 
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PROCEDIMENTO APENAS CHECAGEM QUE FOI REALIZADO. ENFERMEIRA 
RELATOU QUE SEMPRE QUE REALIZAM SEGUEM O RIGOR DA RESOLUÇÃO 
COFEN N. 427/2012. NO MOMENTO DA VISITA HAVIA PACIENTE CONTIDO COM 
PELE INTEGRA, LIMPO E SENDO ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM. VALE RESSALTAR QUE OS REGISTROS NÃO TRAZEM 
INFORMAÇÕES DE RELEVANCIA QUANTO A CONTENÇÃO REALIZADA18. 

 

 

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

 

No que se refere ao PTG, obtivemos por parte de profissionais da equipe 

informações desencontradas, sendo que alguns informaram que o trabalho é pautado na 

construção de projetos terapêuticos singulares, que em reunião semanal os casos são 

discutidos e revistos caso a caso, mas também tivemos a informação de membros da 

equipe de que não há PTS, somente o PTG, demonstrando inclusive pouco conhecimento 

sobre o que seria este.  

Confirmando ainda que o PTS, ou é trabalhado ou entendido de forma 

equivocada, e que na prática não é executado, foi confirmado na entrevista com os 

internos, que ao serem questionados, demonstraram desconhecer o significado deste, e 

mesmo após serem esclarecidos citam atividades comuns a todos como: reuniões do AA, 

cultos religiosos, horta e consultas periódicas com psicólogo. 

Outro fator pelo qual se considerou não haver um trabalho com PTS na Unidade 

III, é o fato de não terem sido encontrados registros em prontuário que o caracterizassem, 

seja pelas discussões em equipe para a construção do mesmo, seja através dos registros 

das de atividades e procedimentos, ou articulações com outras instituições, de forma a 

identificar a indicação individualizada do tipo de cuidado terapêutico previsto. 

 

 

 
18 Parte do Relatório da equipe do Conselho Regional de Enfermagem, a respeito dos procedimentos de 
contenção na unidade.  
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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

 

Na Unidade III, os internos desenvolvem pequenos reparos e atividades de 

limpeza dos próprios dormitórios, incluindo banheiros e áreas comuns. Embora não 

caracterizem em tese como laborterapia, e os internos que relatam este fazer, 

aparentemente considerarem uma atividade normal a ser realizada (maioria destes já 

passaram por internações em Comunidades Terapêuticas, onde é comum tais atividades) 

e referida por todos (profissionais e internos) com naturalização ao falar desta atividade 

desenvolvida pelos internos, seja por eles mesmos, seja pelos profissionais da unidade. 

Nesta unidade não tem o profissional Terapeuta Ocupacional e sim Técnicos em 

Educação Artística, em número de três. 

Considerando ser a Unidade III um serviço de saúde do SUS, onde a  

“laborterapia”, como poderíamos caracterizar sim este trabalho desenvolvido pelos 

internos, ser considerada uma característica da lógica manicomial, de instituições 

fechadas e portanto exploração do trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade e 

em tratamento, a Unidade III vem ferindo frontalmente a Lei 10.216/2001 Parágrafo 

único do artigo 2º “é direito das pessoas com transtorno mental (...) ser protegida de 

qualquer forma de abuso e exploração” (SIC). 

 

 

VIOLÊNCIA FÍSICA, SEXUAL E ABUSO 

 

Os profissionais relatam que não sabem de nenhum caso de violência sexual ou 

abuso, mas acreditam que pode haver relação sexual consensual, mesmo que os internos 

estejam informados da proibição. Conforme nos foi relatado, os internos são informados 

de que na unidade não pode haver relações sexuais.  

São feitas palestras de educação e saúde, mas não tem distribuição de insumos 

(por ex. camisinha), pois segundo foi relatado, embora discutido em equipe, não 
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chegaram a um consenso, “então não tem e isso é complicado, pois tem paciente com 

sífilis, HIV, e só nós sabemos” (SIC). 

Fomos informados ainda que todo tipo de violência, agressão seja física ou não 

havidas entre eles, é levada e tratada pelo técnico de referência, considerada pela lógica 

da inadaptação, ou do não acolhimento à norma, como pode-se ver abaixo: 

 

Sempre trabalhamos com eles se tem casos de conflito ou até agressão. 
Não é permitido, caso alguém não se adeque as normas ele é mandado 
embora, não se adaptou ao tratamento internado. (alta administrativa) 
(SIC)19 

 

 

FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS EXTERNOS 

 

Foram citadas fiscalizações do Poder judiciário, Ministério Público e Defensoria, 

sem maiores detalhes. 

 

 

RECOMENDAÇÕES – UNIDADE I E III  

 

Considerando as análises realizadas neste relatório; 

Considerando as recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e combate 

a tortura em seu relatório de Inspeção na Unidade I em 2017; 

Considerando a indicação de descredenciamento do SUS do CIAPS Adauto 

Botelho pelo Ministério da Saúde conforme portaria 1727/2016, (Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria), do Ministério da Saúde);  

Considerando avaliação desta Inspeção de que o CIAPS Adauto Botelho trabalha 

sob uma lógica manicomial e trata-se de uma instituição asilar e em desacordo com a 

 
19 Relato colhido com profissionais no dia da Inspeção. 
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legislação vigente, como: a Lei 10.210/2001 – Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 

complementar nº 465, de 28 de maio de 2012 -  Lei estadual de Atenção Integral à Saúde 

Mental de MT e a aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde da Política Estadual de 

Saúde mental do Estado de Mato Grosso conforme resolução nº 14/2011; 

Recomendamos a adoção de medidas imediatas, no sentido de iniciar o processo 

de desinstitucionalização para o fechamento do CIAPS Adauto Botelho, (Unidades I e 

III), uma vez que estas duas unidades totalizam o quantitativo de leitos credenciados no 

Ministério da Saúde. 

 

 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/CIAPS ADAUTO BOTELHO 

 

1. Interditar imediatamente para novas internações o CIAPS Adauto Botelho, 

Unidades I e III;  

2. Instituir a Equipe de Desinstitucionalização em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cuiabá, conforme previsto portaria 2840/2014 Ministério 

da Saúde; 

3. Planejar o processo de desinstitucionalização para as pessoas com internação de 

longa permanência, caracterizadas como moradoras do Hospital (Unidade I); 

4. Investir recursos públicos estaduais e implantar Residências Terapêuticas, de 

acordo com o tipo necessário para acolher as pessoas com internação de longa 

permanência (mais de 01 ano), moradoras do CIAPS Adauto Botelho que não 

possuam mais vínculos familiares; conforme portaria 3090/2011 do Ministério da 

Saúde; (Unidade I); 

5. Planejar a desinstitucionalização das pessoas internadas com a devida inserção e 

garantia do atendimento nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial; 
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6. Aumentar o investimento de recursos públicos estaduais para a melhoria e 

ampliação da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Mato Grosso, 

garantindo que os municípios consigam prestar atenção e acolhimento às pessoas 

em seu território;  

7. Implantar imediatamente leitos de saúde mental em Hospitais Gerais no Estado 

de Mato Grosso em Hospitais de gestão Estadual, para oferecer cuidado para 

pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas, conforme portaria 148/2012 e 1615/2012 do Ministério da 

Saúde; (Unidade I e III); 

8. Estruturar e capacitar equipes nos referidos Hospitais Gerais, com vistas a 

avaliação diagnóstica, manejo de situações de crise, vulnerabilidades extremas e 

risco de vida. (Unidade I e III); 

9. Investir recursos públicos estaduais para a implantação de um CAPS III – 24 horas 

com leitos de acolhimento noturno e equipe devidamente capacitada, para atender 

pessoas com transtornos mentais, (Unidade I); 

10. Investir recursos públicos estaduais para ampliação imediata do CAPS AD de 

gestão estadual, para CAPS AD III – 24 horas, com leitos de acolhimento, para 

pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, conforme 

legislações pertinentes do Ministério da Saúde, (Unidade III); 

11. Instituir imediatamente Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas 

Involuntárias e voluntárias, conforme Portaria 2.391/2002, do Ministério da 

Saúde, com o objetivo de revisar, controlar e acompanhar as mesmas até a 

alta/desinstitucionalização dos pacientes, (Unidade I e III); 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ 

 

1. Implantar imediatamente a Rede de Atenção Psicossocial conforme aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde em 2014, com propostas de serviços de saúde 
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mental em todos os níveis de atenção, todas de acordo com legislações pertinentes 

do Ministério da Saúde e em atenção a Lei 10.216/2001; 

2. Colocar em condições de habilitação imediata as Residências Terapêuticas (06) 

existentes no Município, junto ao Ministério da Saúde conforme portaria 

3090/2011. 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

1. Acompanhar o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas do 

CIAPS Adauto Botelho – Unidades I e III, com o objetivo do fechamento 

progressivo, garantindo a inserção para atenção e cuidado nos serviços da Rede 

de Atenção Psicossocial, conforme Lei 10.216/2001; 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MT 

 

1. Adotar providências cabíveis para verificação de questões relacionadas ao 

exercício médico dos profissionais que atuam no CIAPS Adauto Botelho no que 

tange as questões das internações involuntárias, contenção química e mecânica 

(Resolução CFM º 2057/2013), (Unidade I e III); 

2. Adotar providências cabíveis de questões previstas e não verificadas no CIAPS 

Adauto Botelho no que tange as questões dos prontuários e a inexistência da 

Comissão Revisora de Prontuários nas instituições de saúde, conforme prevê a 

Portaria CFM 1638/2002, (Unidade I e III); 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/MT 
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1. Adotar providências cabíveis em relação questões relacionadas aos profissionais

da enfermagem no que tange à contenção mecânica no CIAPS Adauto Botelho,

pautada na resolução COFEN nº 427/2012, (Unidade I e III);

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA/MT 

1. Adotar providências cabíveis de verificação junto aos profissionais da Psicologia

que atuam no CIAPS Adauto Botelho questões relacionadas ao posicionamento

ético político frente às questões de violação de Direitos Humanos, situações de

violência, abuso e exploração pautadas no que prevê o Código de Ética

Profissional e a Lei 10.216/2001, (Unidade I e III);

Cuiabá, 10 de abril de 2019. 

_________________________ _______________________________ 

Zeni Luersen  Lys Sobral Cardoso 

Conselheira Secretária CRP-18/MT  Procuradora do Trabalho – MPT/MT 

___________________________________ 

Alexandre de Matos Guedes 

Promotor de Justiça da 7ª Promotoria de 

Defesa da Cidadania de Cuiabá - MPMT 




